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Ser det konstigt ut? Läs brevet i en
webbläsare

December 2019
Hej Karin!
EU-parlamentet har samma dag som detta sker utlyst klimatnödläge. Klimatet ska
vara EU:s övergripande fråga de kommande åren. Det är viktigt steg. Nu är det upp
till parlamentarikerna att göra handling av de fina orden. Det är viktigt att alla vi som
slåss för klimatet ligger på och visar att man nu inte smiter undan sitt ansvar.
Som alltid har det hänt en hel del, och det är också en del aktiviteter på gång. Nedan
är ett axplock av det som varit och det som kommer. Följ hemsidan och vår FB-sida
för att hålla dig helt uppdaterad

Flashmob för klimatet 7 december
Alla som älskar vår jord och kan tänka sig att delta i en inspirerande flashmob (till
låten Stayin’ alive, se länk nedan) är välkomna att delta för att visa politikerna att vi
vill kunna leva vidare på den här planeten. Du behöver inte kunna dansa bra; det
viktiga är att du är md och att vi har kul ihop. Vi träffas och övar tillsammans kl 12.00
vid torget mellan Centralen och Tegelbacken.
När vi känner oss redo kör vi en flashmob på Centralen och om vi orkar och vill
kanske på någon annan plats i city. Ha gärna färgglada kläder. Här är en länk till
eventet.
https://www.facebook.com/events/558631501631017/

Skolstrejk för klimatet den 6 december
Fredag den 6 december arrangerar Fridays For Future Stockholm skolstrejk för
klimatet i Rinkeby. Både unga och vuxna är välkomna. kl. 12:00–14:00, samling
Rinkeby torg, därifrån demonstrationståg.
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På nedanstående länk kan du se alla platser det kommer att ske strejker.
https://www.fridaysforfuture.org/events/map?c=Sweden&d=2019-12-06&o=all
Arrangör: Fridays For Future

Vill du ge bort en vettig julklapp? Skänk en gåva till Klimataktion
Om du inte vill konsumera men ändå ge en julklapp till någon, här är en möjlighet.
Låt din present vara en gåva till Klimataktion. Betala in valfri summa (via Swish eller
bankgiro, se nedan). Skriv mejladress till den som ska ha gåvan och ditt namn som
givare i meddelanderaden. Vi ser till att mottagaren får ett gåvodiplom på mejl innan
jul. Skicka helst din gåva innan den 15 december så vi hinner skicka ut diplomet i tid.
Här är de konton man kan betala in till:
Swish: 1231493089
Bankgiro: 286-2423

Axplock ur media
Klimataktion, eller medlemmar i Klimataktion, har synts en hel del i media. Här är två
länkar.
Kostnaderna för motorleden Förbifart Stockholm skjuter i höjden. Klimataktion är en
av flera organisationer som anser att projektet måste stoppas.
https://www.expressen.se/debatt/klimatnodlage-forbifart-stockholm-maste-skrotas/

Här berättar Samuel Jarrick, talesperson i Klimataktion och aktiv i Extinction
Rebellion om varför han och andra aktivister hungerstrejkade för klimatet nyligen.
https://www.aftonbladet.se/tv/a/301895/hungerstrejkar-for-klimatet-jag-har-ingetannat-val?fbclid=IwAR3XmAwc-hKrzw9EhywfiSFNwwf9uixT5xZnszdgdblP97bXYvnPser3Zc

Vill du bli klimatinspiratör?
Efterfrågan på våra klimatinspiratörs-utbildningar växer stadigt och vi har nu utbildat
nya kursledare för att kunna möta behovet.
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Är du intresserad att gå en kurs på en ort i närheten av dig?
Kursen vänder sig till alla som vill kunna prata med människor om den globala
uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken. Vi vill erbjuda några verktyg för att
beröra, väcka hopp och skapa diskussion. Efter kursdagen ska man bättre kunna
prata om klimatet med vänner och släktingar. Kanske ordna ett föredrag på
biblioteket eller arbetsplatsen, eller en studiecirkel. Kursen syftar till att inspirera
människor som känner oro för klimatet att börja engagera sig för en hållbar
omställning – i det lilla och i det stora.
Deltagarna får efter kursen tillgång till bilder och fakta som använts på kursen,
liksom upplägg och övningar.
Vill du gå kursen på en ort i din närhet - kontakta oss
via ninna.gunnarsson@klimataktion.se så kan vi försöka arrangera den tillsammans
med ett studieförbund på plats.

Det blev ett kort nyhetsbrev denna gång. Nästa utskick kommer i januari.

Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen
Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.
Jag vill inte ha detta medlemsbrev

Ändra inställningar
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